
78. Jeesus selittää… Morsiussuhde… Tule & Löydä Rauhaa ja Lepoa Sielullesi 

MORSIUSSUHDE… TULE & LÖYDÄ RAUHAA JA LEPOA SIELULLESI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Toukokuuta, 2015. 

Clare aloitti… Ylistyshetkessä minä aloin näkemään Herran selvästi jälleen ja Hänen läsnäolonsa 

suloisuus liikutti minun pienen sydämeni rakkauden liekkeihin ja kaipaamaan Häntä. Tämän Hän 

teki, omikseen minun sydämeni olisi ollut välinpitämätön, mutta kun olen Hänen lähellään, minun 

sydämeni syttyy tuleen. 

Tänä iltana Hänellä oli valkea paita, jonka hihat olivat rullattu ylös, pystyin jopa näkemään karvoja 

Hänen käsivarsissaan. Hänen kasvonsa ovat yleensä hieman vaikeampi nähdä, mutta kun minä 

pyydän Häntä tekemään ne selvemmiksi, Hän tekee. Ja mitä kauemmin me olemme yhdessä, 

yleensä sitä selvemmiksi Hänen kasvonsa tulevat. Ongelma on, että mitä selvemmin minä näen 

Hänen kasvonsa, sitä enemmän minun kaipuuni Häntä kohtaan ottaa minut valtaansa, ja tekee 

kipeää olla erossa Hänestä. 

Kun me tanssimme hyvin hitaasti, Hän kallisti päätään alaspäin, niin me olimme melkein otsa otsaa 

vasten. Aloin huomaamaan, että Hänen rinnastaan huokui tulta ja kun katsoin, se muuttui 

ikkunaksi Hänen sydämeensä, joka paloi mitä voimakkaimmalla tulella. Jokseenkin sellaisella mitä 

minä näin sulatustehtaassa, jossa tehdään terästä. Hänen sydämensä hehkui voimakkaasti tulta ja 

mitä enemmän minä katsoin sitä, sitä enemmän se laajeni, kunnes se välähti ja laajeni kattamaan 

koko universumin ja minä ymmärsin, että tämä oli symbolista Hänen rakkaudelle, joka loi 

maailman ja pitää koossa kaikkea luotua… 

Kuten on kirjoitettu Johanneksen Evankeliumissa 1:1-4… ” Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 

tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä Hänen 

kauttaan ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli 

ihmisten valkeus… ”  

Ja sillä hetkellä kaiken luodun paljastettiin tulleen Hänen Sydämestään kuin valon räjähdys, mutta 

kuitenkin Hänen rakkautensa varustamana kuitenkin.  

Tämä todella on Jumala, kenen kanssa minä olen tanssimassa, mutta miksi Hän valitsee tällaisen 

hellän suhteen minun kanssani, meidän kanssamme?  

Koska vaikka universumia pitää koossa Hänen rakkautensa voima, ainoa tapa, millä me ihmiset 

voimme ymmärtää tätä rakkautta, on aviosuhteen kautta, miehenä ja vaimona. 

Tässä suhteessa me olemme kokeneet rakkautta, ja niin Hän on valinnut tuoda ilmi Itsensä meille 

tavalla, johon me voimme samaistua. Sana tuli lihaksi ja teki asuinsijansa meidän keskellemme. Me 

olemme nähneet Hänen kunniansa, yhden ja ainoan Pojan kunnian, joka tuli Isän tyköä, täynnä 

armoa ja totuutta. 

Ainoa tapa, millä Hän pystyi kommunikoimaan Hänen syvällistä rakkauttaan meitä kohtaan, on 

aviomiehen ja vaimon suhteen kautta, tämän toiveen kautta, saada meidät Hänen Morsiamikseen. 

Kuolema ristillä meidän jokaisen puolesta ei ollut, eikä yhä ole läheisesti henkilökohtaista meille. 

Tämän suhteen kautta, Hän viestii Hänen hyvin hellää ja aina läsnäolevaa rakkautta, joka kaipaa 

olla osa meidän elämäämme jokaisessa pienessä asiassa mitä me teemme. Ja Hän kaipaa 

hengellistä kumppanuutta, jossa me liitymme Hänen kanssaan työskentelemään sielujen 

lunastamisessa ja pyhittämisessä. Meidän osamme lunastuksessa on tuoda sieluille totuus, että he 

hyväksyisivät loppuun saatetun ristin työn. 



 Jeesus aloitti… ” Voi, kuinka Minä toivoisin, että jokainen mies ja nainen ymmärtäisivät millaista 

suhdetta Minä kaipaan heidän kanssaan. Voi, kuinka syvästi Minä kaipaan jakaa elämänne, elää 

sisällänne ja jakaa jokainen ajatus, jokainen tunne, jokainen elämänne toimi. Kuinka Minä kaipaan, 

että me olisimme ikuisesti teidän tahtonne teko, liittyneenä Yhdeksi, että me otamme osaa 

toistemme elämiin ja teidän sisällänne eläen, Minä täytän sen kaipuun paikan, jonka on tehnyt 

vain teidän luojanne. Siten te olette tulleet täydellisiksi ja Minulle on annettu kaikista suurin lahja, 

pelkkä kuolevainen on valinnut Jumalan ikuiseksi asuinpaikakseen, ennen kaikkia muita luotuja 

asioita, palauttaen kiitosta ja tunnustaen Minun Jumalallisuuteni yli kaikkien muiden asioiden 

arvon. ”  

” Minun lapseni, Minä tulen luoksenne kuin rakastaja, koska se on ainoa keino, että te todella 

tulette ymmärtämään kuinka voimakkaasti Minä haluan olla kudottu sisään teidän elämäänne 

ollen teidän kaikki kaikessa. Kun loin Eevan Aatamille, sopivan kumppanin, Minä myös 

havainnollistin liiton, jonka Minä tahdon teidän ja Minun välille. Minä olisin voinut antaa teille 

voiman tuottaa jälkeläisiä ilman täsmällistä tarvetta elämänmittaiseen sitoumukseen, ja te olisitte 

olleet hyvin paljon eläinten kaltaisia. Mutta sen sijaan Minä valitsin havainnollistaa tahdon, joka 

Minulla on olla yhdistyneenä teidän kanssanne ikuisesti, jakaen elämässänne ilot ja murheet, joita 

elämä tuo, ja toivoen, että te voisitte tukeutua Minuun yli kaiken luodun, ja yhdessä me voisimme 

synnyttää jälkeläisiä. ”  

” Tämä on toinen syy, miksi Minä pyydän teitä, että ette ole peloissanne tästä suhteesta. Se on 

niin luonnollinen ja tarpeellinen viimeistelläkseen teidän ymmärryksenne siitä, kuka Minun on 

tarkoitus olla teidän elämässänne. Tällä tavalla se tulee olemaan Taivaassa, riippuen minkä 

asteinen liitto meillä on ollut Maapallolla. Jos te olette hylänneet kaiken, että Minä pystyisin 

olemaan teidän kaikkenne, Taivaassa te tulette saamaan Minut kokonaan, mitä te voitte pitää 

sisällänne. Jos te olette pitäneet kiinni maallisista asioista ja rakastaneet niitä enemmän kuin 

Minua, teidän paikkanne Taivaassa tulee olemaan miellyttävä, mutta kunnian aste tulee olemaan 

maapallolla tekemienne valintojen rajoittama. ”  

” Kukaan ei voi ymmärtää tätä ilman, että menee ihmisälyn ulottuvuuden tuolle puolen, se on 

armo, Jumalan antama lahja. Kun te tulette lähemmäs Minua. Minä vapautan enemmän ja 

enemmän ymmärrystä itsestäni teidän tietoisuuteenne. Kun te kehitätte suhdettanne Minun 

kanssani, te olette yhä enemmän ja enemmän Minun ja Minä olen yhä enemmän ja enemmän 

Teidän. Enkä Minä vähene sillä, että Minun läsnäoloni on teidän kanssanne, kun samaan aikaan 

olen toisen kanssa, sillä Minä olen loppumaton ja rajaton. Siispä te voitte kokea Minut kokonaan ja 

samanaikaisesti myös muut voivat. Se on arvoitus, vain ottakaa se vastaan ja tietäkää, että Minä 

haluan olla teidän kaikkenne, korvaukseksi Minä tulen antamaan teille kaiken, mitä Minä olen 

myös, ja te tulette tuntemaan Minut, kuten te olette tunnettu. ”  

” Tulkaa nyt Minun syleilyyni ja päättäkää loputon kyseleminen, Minä odotan teitä, Minulla on 

rauhan valtameri teidän kylpeä ja te tulette löytämään lepoa sielullenne. ” 


